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U N D E R V I S E R :  
L I N E  U L L M A N N



Sådan gør vi

Tips, tricks og konkrete 
værktøjer

Deltag aktivt (polls + chat)

Noget at skrive på/med

Download 
præsentationen i 
slutningen af webinaret



Om underviseren

Underviser fast hos TI Uddannelse

Underviser i Personlig Planlægning, 
Mødeledelse, Lær at sige nej, Konflikthåndtering, 

Kollegacoaching og sparring

Forfatter til ”10 effektive arbejdsvaner”



Arbejder du hjemmefra for tiden?



Typiske udfordringer



Vejviseren • Et enkelt værktøj til prioritering
• 3 trin til en god planlægningsrutine
• Bryd vanen



Hurtig øvelse: 
Lav en to do liste til i dag
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Sådan prioriterer du i en håndevending

Slug frøen

Frøen er din største og vigtigste 
opgave lige nu. 

Men den er sandsynligvis også den 
vanskeligste.



Hvis du begynder din dag med at 
sluge en stor levende frø….



… så kan du godt regne med at du har 
overstået det værste den dag.



Sådan prioriterer du i en 
håndevending

A =
B =
C =
D =
E =



Hurtig øvelse: 
Prioriter din liste med ABCDE
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1. Bruttoopgavelisten

2. Skab en 
planlægningsrutine 

3. To do-listerne

1. Opgavelisten

2. Skab en planlægningsrutine 

3. To do-listerne

3 trin til god planlægning 



Opgavelisten

1. Hav ét sted, hvor du 
noterer alt

2. Skriv alt ned på listen

3. Sæt deadline på 
opgaverne



Ninjatrick # 1:

Inddel opgaver i 
opgavekategorier



To do lister

Ved PC

Revider 
kursusbeskrivelse

Skriv mail til Tove 
ang. Møde

Skriv videre på 
artikel

Godkend faktura

Lav ugesedler

Ring til 

Anders

Kunde X

Kunde Y

Tilbage til Helle

Til tandlægen

Afdelingsseminar

Bestil lokale

Lave deltagerliste

Sæt dato og inviter

Brainstorm på program med 
Torben og Anne

Udarbejd program

Inviter indlægsholder

Lån bolde og cylindere



Ninjatrick # 2:

Brug din Smartphone



Trin 2: Skab en 
planlægningsrutine

1. Planlæg 1 – 4 uger frem hver fredag

2. Planlæg den kommende dag, sidst 
på dagen, hver dag

3. Gentag



Trin 3: To do lister

1. Aktivt sprog – hvad skal du gøre?

2. Har deadlines

3. Er korte og overskuelige



Bruttoopgavelisten

1. Hav ét sted, hvor du noterer 
alt

2. Skriv alt ned på listen

3. Opret kategorier

Del i chatten:
Hvordan kan du forbedre dine 
to do lister?





Hvilke vaner forhindrer dig i at 
være effektiv?



1. Viljestyrke er en begrænset 
ressource

2. Vær præcis og specifik

3. Lav en HVIS-SÅ– plan: 
Trigger + Rutine + Belønning

Bryd vanen



Hvilke vaner vil du indføre?



Teknologisk Kurser

1 dag
https://www.teknologisk.dk/kurser/

personlig-planlaegning/k12983

2 dage
https://www.teknologisk.dk/kurser/

personlig-effektivitet/k19114



https://www.facebook.com/groups/effektivnu

• Løbende inspiration og sparring 
fra mig (+ gæster og  
gruppemedlemmer )

• Gratis ‘vaneworkshop’

• Gratis nu og fremover og ingen 
binding

Gratis Facebookgruppe



Download 
præsentationen



LINE ULLMANN


